Pravila za zimsko ligo MNZ Ljubljana 2011/12
Člen 1
Vse tekme zimske lige se igrajo v Športnem centru TRIGLAV na umetni travi.
Vse tekme se igrajo na male gole (5 x 2). Starostne meje igralcev veljajo kot v prvenstvu MNZ
Ljubljana na velikih igriščih.
Člen 2
V zimski ligi nastopa 144 ekip
U – 7 12 ekip
U – 8 A 12 ekip
U – 8 B 11 ekip
U – 8 C 11 ekip
U – 9 A 10 ekip
U – 9 B 10 ekip
U – 9 C 11 ekip

U – 10 A 12 ekip
U – 10 B 12 ekip
U – 10 C 12 ekip
U – 12 A 10 ekip
U – 12 B 10 ekip
U – 12 C 11 ekip

Sistem tekmovanja je eno krožen (enkrat vsak z vsakim).
Igralni čas:
U-7 2 x 12min
(5 + 1)
U-8 2 x 12min
(5 + 1)
U-9 2 x 12min
(5 + 1)
U-10 2 x 12min
(5 + 1)
U-12 2 x 12min
(7 + 1)
Člen 3
Vsaka ekipa dobi za zmago 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz
0 točk.
Člen 4
Končni vrstni red se ugotavlja po sledečem zaporedju:
- število točk
- skupna gol razlika
- število danih golov
- žreb
Pri U-7 bo na koncu organiziran zaključni turnir na katerega se uvrstijo prvo, drugo, tretje in
četrto uvrščene ekipe. Pri U-8, U-9, U-10 in U-12 bo na koncu organiziran zaključni turnir
skupin A, B in C in sicer samo prvo uvrščene ekipe iz vsake skupine. Vse uvrščene ekipe na
zaključnem turnirju se bodo pomerile za prvaka lige na medsebojnih srečanjih vsak z vsakim
rezen pri U-7 kjer bo odigrano polfinale in finale in tekma za tretje mesto.

Člen 5
Vsaka ekipa je dolžna pred prvo tekmo igralnega dne oddati sodniku spisek vseh igralcev
kateri bodo igrali tisti dan. Klub lahko prijavi poljubno število igralcev.
Člen 6
Igralec lahko nastopa v isti starostni kategoriji samo za eno ekipo.

Člen 7
Vsaka ekipa lahko med tekmo zamenja poljubno število igralcev. Menjave igralcev so leteče.
Člen 8
Igralec, ki na tekmi dobi dva rumena kartona, ne sme igrati na naslednji tekmi.
Igralec, ki na tekmi dobi direktni rdeči karton avtomatično ne sme nastopiti na naslednji
tekmi. V primeru hujše kršitve kazen določi disciplinski sodnik MNZ Ljubljana.
Člen 9
Vsi igralci lahko nastopajo le z veljavno športno izkaznico in s potrjenim zdravniškim
pregledom. Vse tekme bodo sodili sodniki, ki so včlanjeni v DNS Ljubljana in imajo opravljeni
sodniški izpit.
Vse igralce pred začetkom tekme identificira sodnik tekme ali dežurna oseba odrejena s
strani MNZ Ljubljana. Igralec, ki ne ustreza sliki na športni izkaznici na tekmi ne sme
nastopiti.
Člen 10
Tekmovanje nadzira vodja tekmovanja MNZ Ljubljana. Vsak igralni dan bo prisotna oseba, ki
bo nadzirala tekmovanje odrejena s strani MNZ Ljubljana.
Člen 11
Na zimski ligi velja Disciplinski pravilnik NZS.
Člen 12
Vse ekipe so se dolžne ravnati navodil organizatorja zimske lige.
Člen 13
Vse morebitne spore in pritožbe rešuje vodja tekmovanja MNZ Ljubljana in disciplinski
sodnik.

Člen 14
Pred začetkom in ob koncu tekme se morajo igralci obeh ekip pozdraviti in rokovati na
sredini igrišča.
Člen 15
Organizator zimske lige ne odgovarja za morebitne poškodbe igralcev.
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